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Catalunya triomfant o rellotge sense agulles' torna
al teatre del Raval

Títol: Europa Espanya Català

Davant l'èxit aclaparador (entrades exhaurides!) que va tenir el dia de l'estrena (6 d'octubre),
l'espctacle Catalunya triomfant, o rellotge sense agulles, un dels seleccionats en la 20 Mostra de
Teatre de Barcelona, el Teatre del Raval ha decidit fer-ne tres sessions més: els dijous 12, 19 i 26
de novembre (20.30 h). És una creació pròpia a partir de textos de Karl Valentin, producció de la
companyia La Virtuosa, que interpreten Roger Bosch, José Luis Campanario, Clàudia Cruces,
Núria Frías, Clara Lloret, Laura Porta i Crisal Rodríguez, dirigits per Thomas Sauerteig

La història que explica arranca en un espai on hi ha set personatges junts, però alhora molt sols,
cadascú assegut a la seva petita taula. Al fons, una gran senyera i un piano. Set actors, sis
catalans i una valenciana, presenten, dirigits per un alemany, uns esquetxos del bavarès Karl
Valentin. I es troben al mateix temps, en busca d'una identitat, de companyia, d'esperances.
Reflexionen sobre la seva condició com a catalans: Com som? Què tenim? Què hauríem de fer? A
què esperem?

Una obra que evoluciona i es transforma, incorporant a cada posada en escena el que succeeix a
la societat en aquest moment. Set pallassos que ens fan reflexionar i riure; a partir de les escenes
de Karl Valentin, qui amb genialitat i enginy, descobreix les absurditats del llenguatge i dels
nostres mecanismes de supervivència quotidiana així com de la nostra actualitat catalana. Evitant
els tòpics o rient-se d'ells. Riuen, sobretot, d'ells mateixos.

LA COMPANYIA DIU

Catalunya triomfant o rellotge sense agulles és una obra que descobreix l'absurditat de la vida
quotidiana, la falta de lògica en els nostres pensaments i paraules. La universalitat de l'obra de
Karl Valentin, actor i dramaturg alemany, ens ha permès adaptar els seus textos a la realitat
catalana junt amb escenes de creació pròpia. Resultat del treball d'aquestes escenes, vam fer
improvisacions que tractaven l'actualitat dels mateixos actors com a catalans: què ens uneix?, què
considerem que és nostre?, com som?, qui ens oprimeix?, qui ens maltracta?.

Com material i fons d'inspiració hem fet servir cançons com El Joan petit quan balla, Els segadors i
diversos poemes i acudits. Des d'un principi hem buscat una estètica clown que va en la direcció
del existencialisme de Beckett, com els personatges de Tot esperant Godot. D'aquí va sorgir la
concepció de l'escenografia, que ressalta la solitud dels personatges tot i compartir el mateix
espai. Parlen, canten, pateixen, dubten, per tapar els silencis llargs que els envolten. Tots intenten
comunicar-se, superant els límits de les seves petites misèries i dels seus mons interiors.

La absurditat de les paraules es deixa veure quan sorgeixen temes com la infantesa: tapa't les
orelles i mira a veure si m'olores, o l'amor: Tu saps escriure, i no m'escrius ni quan jo t'escric, la
política: i conformen la base d'aniquilació de les existències particulars. Una parella sobreviu als
anys que porten junts, s'han dit les mateixes paraules milers de vegades. Un optimista i un
pessimista: Un nen neix i mor una hora després: És això una vida agradable? Un aficionat al futbol
enganxat a la radio. Una dona molt metafísica: Ens retrobarem al més enllà. Un home molt
correcte que vol que tot surti bé. Un univers complex que neix de la lògica de la senzillesa del dia a
dia i que retrata els rols comuns i les discrepàncies de qualsevol societat. Sota aquesta màscara
d'absurditat s'amaga una reflexió profunda de les pors, de les esperances i de la solitud que tots
compartim. És una mapa de l'essència humana més pura.



SOBRE LA VIRTUOSA

La Virtuosa és una companyia de teatre formada al Collegi del Teatre de Barcelona. Els integrants
són 7 actors amb formacions heterogènies, que inclouen la interpretació (Collegi del Teatre,
Escola Berty Tobias, Moveo, El Timbal), la dansa, el cant i la música. Actualment bolcats en la
seva primera producció Catalunya Triomfant o rellotge sense agulles és una obra en constant
evolució (work in progress).


